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ÚVODNÍK

Slušnosť
 Od predchádzajúceho vydania Ma-
lackého hlasu sa toho v  našej krajine 
udialo až-až. Politická scéna sa otriasa 
a  prechádza rôznymi turbulenciami, 
situácia sa mení zo dňa na deň. Každú 
hodinu prichádzajú nové a nové infor-
mácie. Niekto možno považuje politiku 
za panské huncútstvo, avšak pravdou 
je, že všetko, čo politici „tam hore“ vy-
myslia, má zásadný vplyv aj na život 
a  fungovanie samospráv. Našťastie, 
v  mnohých oblastiach je samospráva 
samostatná, dôkazom čoho je aj toto 
vydanie Malackého hlasu a jeho obsah. 
 Už dva roky sme súčasťou Odkazu 
pre starostu, ktorý pomáha zlepšiť náš 
verejný priestor. Primátor pomaly bilan-
cuje svoje funkčné obdobie a  na strán-
kach mestských novín postupne zhodno-
tia aktuálny volebný cyklus aj všetci po-
slanci mestského zastupiteľstva. Prichá-
dza nové ročné obdobie a s ním Malacká 
hudobná jar, ktorá prinesie džez, folklór 
i  klasickú hudbu. V  apríli k  nám zavíta 
Nové divadlo z Nitry s inscenáciou Anna 
Franková. Predstaviteľka hlavnej úlohy 
Lucia Korená za ňu získala cenu Dosky 
2017 za najlepší ženský herecký výkon. 
 Mesto skrátka žije a to je dobre. Ne-
treba pritom zabúdať ani na to, že akí 
sme, také je naše mesto aj Slovensko. 
Akú dostane v najbližších dňoch tvár, zá-
visí teda od nás všetkých. S heslom Som 
za slušné Slovensko, ktoré sa teraz často 
objavuje na odznakoch, transparentoch 
či sociálnych sieťach, určite súhlasí každý 
človek bez ohľadu na to, s akou politickou 
stranou sympatizuje. Preto treba vyža-
dovať slušnosť všade: v politike, v biznise, 
v živote, vo výťahu, za volantom, v práci, 
v škole či v obchode. Môžeme začať sami 
od seba: tým, že ráno pozdravíme sused-
ku, že predavačke zaželáme pekný deň, 
že na ulici niekomu neznámemu venuje-
me úsmev. Slušné Slovensko má korene 
v každom z nás. 

 Ľ. Pilzová 

Odkaz pre starostu: vyše 700 podnetov za dva roky 
Už dva roky sme súčasťou portálu Odkazu pre starostu. Naši obyvatelia sú veľmi všímaví a nie je im jedno, ako mesto vyzerá. Od začiatku febru-
ára 2016, keď sa Malacky pripojili k projektu, nám prišlo vyše 700 podnetov. 548 z nich je vyriešených.   

 Podnet upozorňujúci na nedos-
tatky vo verejnom priestore môže 
poslať každý obyvateľ mesta. Treba 
k nemu pripojiť názov, stručný opis, 
adresu a  fotografiu. Neprípustné sú 
vulgarizmy a osobné útoky voči kon-
krétnym ľuďom. Za vyriešenie pod-
netu je vždy zodpovedný konkrétny 
pracovník mestského úradu alebo 
mestská spoločnosť Tekos, pričom 
odpoveď obyvateľovi je zverejnená. 
Na rýchlosť odozvy a spôsob komu-
nikácie v rámci Odkazu pre starostu 
od začiatku tohto roka osobne doze-
rá priamo primátor mesta. 

Najviac pripomienok je z týchto oblastí: 
• cesty a  chodníky (výtlky, schody, 

bariéry, obrubníky), 
• zeleň a životné prostredie (čierne 
skládky, zvieratá), 
• dopravné značenie (priechody 
pre chodcov, semafory), 
• mestský mobiliár (koše, detské ih-
riská, lavičky),
• parkovanie, 
• verejné služby (kanalizácia, osvet-
lenie, školy, MHD), 
• verejný poriadok. 

 Jedinou oblasťou Odkazu pre 
starostu, v  ktorej samospráva ne-
dokáže operatívne reagovať,  je 
parkovanie. Ak obyvateľ pošle upo-
zornenie na zle zaparkované auto, 
podnet najskôr príde do schránky 

administrátorovi Inštitútu pre dobre 
spravovanú spoločnosť (neziskovej 
organizácie, ktorá prevádzkuje por-
tál Odkaz pre starostu) a ten ho po 
posúdení pošle samospráve. Môže 
to však určitý čas trvať. Ak teda kto-
koľvek zbadá zle zaparkované vozid-
lo, odporúčame priamo kontaktovať 
mestskú políciu na čísle 159. 

Časť konkrétnych podnetov za február 2018: 
• chýbajúce osvetlenie pri bytov-
kách na Štúrovej (vyriešené), 
• ničenie zelene na Bernolákovej 
(vyriešené), 
• znečistené okolie po rekonštruk-
cii OD Jednota – Juh (v riešení), 
• túlavé mačky na Juhu (v riešení),

• stojaca voda na chodníku pri sta-
nici (v riešení),
• prepadávajúca sa zemina pri 
krajnici Cesty mládeže (v riešení),
• poškodená informačná tabuľa 
pri vjazde do mesta (v riešení). 

 Stránka www.odkazprestaros-
tu.sk je tu naďalej pre všetkých, kto-
rým nie je ľahostajný vzhľad nášho 
mesta. Podnety k  nedostatkom vo 
verejnom priestore možno posielať 
priamo cez internetovú stránku ale-
bo prostredníctvom aplikácie pria-
mo z  mobilného telefónu s  operač-
nými systémami Android, iOS alebo 
Windows Phone. 

-lp-/-ops-

Bude sa Juraj Říha zno-
vu uchádzať o post pri-
mátora? Ako funguje 
spolupráca v mestskom 
zastupiteľstve?
Čítajte na str. 4 – 5.

Do práce na bicykli 2018 – 
môžete sa registrovať!
V  týchto dňoch sa rozbieha ďalší 
ročník súťaže Do práce na bicykli 
(DPNB). Malacky sú už zaregistro-
vané, čo znamená, že súťažiť môžu 
aj obyvatelia nášho mesta. Stačí sa 
do 5. mája prihlásiť na internetovej 
stránke www.dopracenabicykli.eu.
Na súťaži sa zúčastňujú dvoj- až 
štvorčlenné tímy, ktoré vytvoria 
zamestnanci firiem, inštitúcií a  or-
ganizácií. Tie budú počas mája do-
chádzať do zamestnania bicyklom 
a viesť si evidenciu jázd.
Do práce na bicykli je národná 
kampaň, ktorej hlavným cieľom je 
podporiť rozvoj nemotorovej, pre-

dovšetkým cyklistickej dopravy 
v mestách, vyzvať samosprávy na 
Slovensku, aby vytvárali kvalitné 
podmienky pre ekologické druhy 
dopravy, motivovať zamestnávate-
ľov, aby budovali vo svojich sídlach 
vhodné podmienky pre zamestnan-
cov, ktorí dochádzajú do práce na 
bicykli, a motivovať zamestnancov, 
aby viac používali túto formu alter-
natívnej dopravy pri každodennom 
cestovaní do práce.
Podrobnosti nájdete na stránke 
www.dopracenabicykli.eu. 

-red-

Zápisy do základných škôl
 Mesto Malacky oznamuje, že 
zápis detí do prvého ročníka základ-
ných škôl v  jeho zriaďovateľskej pô-
sobnosti sa uskutoční v dňoch:
PIATOK 13. 4.  14.00 - 18.00 h
SOBOTA 14. 4.   9.00 - 12.00 h
 Mesto Malacky je zriaďovateľom 
škôl: Základná škola Dr. J. Dérera 
(Ul. gen. M. R. Štefánika 1175/7), Zá-
kladná škola, Štúrova 142/A a Zá-
kladná škola, Záhorácka 95.
 V tom istom čase sa uskutoční aj 
zápis na Spojenú školu sv. Františ-
ka Assiského (Kláštorné nám. 1).
 Ak rodičia zapíšu dieťa na viac škôl 
a v spádovej škole, do ktorej dieťa pat-
rí, už z  kapacitných dôvodov nebude 
miesto, školu na plnenie povinnej škol-
skej dochádzky mu určí mesto Malacky. 

-red-

Staré zábradlie na chodníku k Základnej škole Dr. J. Dérera sme nahradili novým bezpečnostným múrikom.
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        Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky 

srdečne pozýva na 

D N I   O T V O R E N Ý C H   D V E R Í 

(4. – 11. apríl) 

    
Harmonogram jednotlivých elokovaných pracovísk: 

   4. apríl 
 Štúrova ul. 9.00 - 10.30 h 
  
       5. apríl 
       Záhorácka ul.  9.00 – 10.30 h 
 
 6. apríl 
 Rakárenská ul. 9.00 - 10.30 h 
 
       9. apríl 
       Bernolákova ul. 9.00 – 10.30 h 
 
 10. apríl 
 Hviezdoslavova ul. 9.00 - 10.30 h  
 
       11. apríl 

       Ul. J. Kollára 9.00 – 10.30 h 
 

 
TEŠÍME SA NA VÁS! 

 
 

 
 
 
 
 
  

  

  

Oznam žiadateľom 
o nájomné byty 
 Oznamujeme  žiadateľom o ná-
jomné byty na Ul. Pri Maline v Ma-
lackách, ktorí boli na základe vyhod-
notenia žiadosti zaradení do eviden-
cie, aby aktualizovali svoju žiadosť 
o nájomný byt a do 30. apríla 2018 
doplnili potvrdenie o čistom me-
sačnom priemernom príjme každej 
posudzovanej osoby za rok 2017. 
Ukladá to § 3 ods. 7 Všeobecne závä-
zného nariadenia (VZN) mesta Malac-
ky č. 9/2011 o nakladaní s nájomnými 
bytmi vo vlastníctve mesta Malacky. 

 V prípade, že v osobných úda-
joch nastala akákoľvek zmena (napr. 
stav, trvalý pobyt, narodenie dieťaťa 
a pod.), uveďte to v dotazníku, kto-
rý nájdete na webe mesta Malacky 
www.malacky.sk, časť OBČAN - NÁ-
JOMNÉ BYTY. V opačnom   prípade   
bude žiadosť   o nájomný   byt   vyra-
dená z evidencie (§  3  ods.  8  VZN). 
Do 30 dní od skončenia lehoty na do-
plnenie požadovaných dokladov do-
stane žiadateľ písomnú informáciu.  

MsÚ

Prvé tohtoročné 
mestské zastupiteľstvo

Vo štvrtok 22. marca bude od 9. hodiny v budove bývalého MsÚ na 
Radlinského ulici rokovať mestské zastupiteľstvo. Materiály sú zve-
rejnené na stránke mesta www.malacky.sk, časť MESTO – MESTSKÉ 
ZASTUPITEĽSTVO. Priebeh rokovania bude možné naživo sledovať 
cez www.zastupitelstvo.sk

Návrh programu:
 otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu,
 Správa o plnení uznesení MsZ, 
 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2017, 
 Správa z kontroly tvorby a použitia sociálneho fondu za rok 2016, 
 Správa z kontroly pracovno-právnych vzťahov a výdavkov na odmeňovanie 

 zamestnancov za rok 2016 v ZUŠ Malacky, 
 Správa z kontroly výdavkov ZUŠ Malacky za rok 2016 a kontroly plnenia 

 opatrení v oblasti nakladania s majetkom, 
 Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ za II. polrok 2017,
 Návrh VZN mesta Malacky o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným 

 stavebným odpadom,
 Návrh VZN mesta Malacky o úhradách za sociálne služby poskytované 

 mestom Malacky, 
 Návrh VZN mesta Malacky o určení názvu ulíc na území mesta Malacky, 
 Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k časti pozemku registra E parc. 

 č. 516 v k. ú. Malacky vo vlastníctve spoločnosti NIKOM, s. r. o., Bratislava 
 v prospech mesta Malacky, 
 Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra E parc. 

 č. 1128 v  k. ú. Malacky vo vlastníctve rodiny Čtverákovej v prospech mesta 
 Malacky, 
 Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra C parc. 

 č. 5389/10 v k. ú. Malacky vo vlastníctve BVS, a. s., Bratislava, 
 v prospech mesta Malacky, 
 Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. C parc. 

 č. 5418/59 v k. ú. Malacky na ul. Jánošíkova v prospech M. Kratochvíla 
 a A. Kratochvílovej, 
 Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. C parc. 

 č. 5418/55 v k. ú. Malacky na ul. Jánošíkova v prospech MUDr. M. Jánoša 
 a MUDr. G. Jánošovej,
 Návrh na dlhodobý odplatný prenájom domu smútku a súvisiacich priestorov 

 za účelom prevádzkovania a poskytovania pohrebných služieb v prospech 
 obchodnej spoločnosti IVOS,  
 Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra C parc. 

 č. 5549 a 3370/2 v k. ú.  Malacky na Pezinskej ul. uzatvorením Zmluvy 
 o budúcej zmluve o zriadení  vecného bremena v prospech obchodnej 
 spoločnosti ENSTRA, a. s., Žilina, 
 Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra C  parc. 

 č. 4457/1 a registra E parc. č. 1473/5  v k. ú. Malacky na Hviezdoslavovej ul. 
 v Malackách  v prospech Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava, 
 Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra E parc. 

 č. 907/2, 907/3, 4130, 4129/1 v  k. ú. Malacky na Ul. R. Dilonga uzatvorením 
 Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech Západo-
slovenská distribučná, a. s., Bratislava,

 Návrh na odplatný prevod akcií mesta Malacky v spoločnosti Nemocničná, 
 a. s., v prospech obchodnej spoločnosti ZAR invest, a.s., 
 Návrh na dlhodobý prenájom nebytového priestoru v ŠH Malina, 
 Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Malacky na rok 2018, 
 Návrh na zverenie dlhodobého hmotného majetku  mesta Malacky do 
 správy rozpočtovým organizáciám MŠ Jána Kollára, ZŠ Záhorácka a príspev-
kovým organizáciám MsCSS, AD HOC a MCK,

 Návrh na schválenie dotácií pre športové kluby na rok 2018, 
 Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

 a záväzkov k 31. 12. 2017, 
 rôzne,
 interpelácie a podnety.

-red-

Jarné prázdniny v Cvečku
Centrum voľného času v Malackách 
pripravilo počas jarných prázdnin 
pre žiakov základných škôl bohatý 
program. Deti tvorili z hliny, vyrábali 
voňavé mydielka, šantili v  bazéne, 
strieľali zo vzduchovky. Nechýbali 
ani výlety – sánkovanie na Pezinskej 
Babe, interaktívne výstavy v Prírodo-
vednom múzeu a  v  Slovenskej ná-
rodnej galérii v Bratislave. 
Týždeň celodenných prázdninových 
podujatí sa niesol v znamení zábavy, 
kamarátstva a nových zážitkov. 

Text a foto: CVČ
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V marcovej knižnici 
kraľujú Bendová a Rúfus 
 Nezabudnuteľné rozprávkové po-
stavičky a čistá poézia sa snúbia v Mest-
skom centre kultúry v Malackách.
  V oddelení detskej literatúry si 
návštevníci knižnice môžu pozrieť 
výstavu venovanú 95. výročiu na-
rodenia spisovateľky – poetky 
i prozaičky, novinárky a  drama-
turgičky Kristy Bendovej (1923 – 
1988), známej predovšetkým ako au-
torky kníh pre deti a mládež. Kto by 
nepoznal Jožka Pletka, Opice z našej 
police, Cirkus Hopsasa či Osmijanka? 
Prezentácia prináša prierez životom 
a  tvorbou Bendovej, ktorá bola ne-
odmysliteľnou súčasťou literárneho 
poznávania niekoľkých generácií.       
 „Vieš iba abecedu. V nej slabikuješ 
denne svoju biedu i svoju veľkosť.“ Tie-
to slová patria básnikovi, literárnemu 
historikovi, prekladateľovi a esejisto-
vi Milanovi Rúfusovi (1928 – 2009). 

Výstavou v oddelení literatúry pre 
dospelých si malacká knižnica pri-
pomína 90 rokov od jeho narode-
nia. Expozícia dokumentuje tvorivé 
a životné zázemie spisovateľa. Milan 

Rúfus, trojnásobný nominant na No-
belovu cenu za literatúru, po sebe 
zanechal dielo svetového významu. 

Text a foto: I. Sochorová

Záhorácky päťlístok má za sebou prvý diel
 Materská škola v  Malackách 
aj tento školský rok organizu-
je celookresnú akciu Záhorácky 
päťlístok. Tvorí ju päť podujatí: 
Kreslím, kreslím, maľujem, Mám 
básničku na jazýčku, Záhorácky 
sláviček, Tancuj, tancuj a  Špor-
tová olympiáda.
 Vo februári sa na elokovanom 
pracovisku MŠ na Štúrovej konala 
prvá z  akcií, Kreslím, kreslím, maľu-
jem. Záujem bol veľký, zúčastnilo sa 
32 detí s učiteľkami všetkých eloko-
vaných pracovísk z Malaciek aj MŠ 
z okolitých obcí a  miest - Stupava, 
Závod, Plavecký Mikuláš, Kuchyňa, 
Suchohrad, Zohor, Malé Leváre, Mo-
ravský Svätý Ján, Plavecký Štvrtok, 
Studienka.
 Po príchode sa deti občerstvili 
a takto posilnené sa pustili do veľké-
ho maľovania. Po necelej hodine tvo-
renia vznikli krásne umelecké diela 

malých výtvarníkov, za ktoré dostali 
diplom a  malý darček. Po uzávierke 
tohto vydania sa konala marcová 

akcia Záhoráckeho päťlístka – Mám 
básničku na jazýčku.

Text: M. Novotová, foto: MŠ 

Blíži sa Noc s Andersenom 
 Máte deti vo veku od 7 do 10 ro-
kov a chcete, aby zažili noc v knižnici 
plnú zábavy, hier a  čítania? Presne 
pre ne je tu NOC S ANDERSENOM. 
Bude sa konať v  knižnici MCK (Zá-
horácka 1919) v piatok 23. marca 
od 18. hodiny. Keďže priestory majú 
obmedzenú kapacitu, je potrebné sa 

prihlásiť. Prihlášky prijíma knižnica 
do soboty 17. marca. 

Kontakty – knižnica MCK: 
034 / 772 20 91
kniznica@mckmalacky.sk

MCK

V súťaži ...a Slovo bolo u Boha...
recitovali žiaci z celého kraja 
 Spojená škola sv. Františka As-
siského hostila krajské kolo XXV. 
ročníka recitačnej súťaže   ... a Slo-
vo bolo u  Boha. V  prednese kres-
ťanskej poézie a  prózy sa predsta-
vili deti základných i stredných škôl 
z Malaciek, Malých Levár, Bratislavy 
a Pezinka. Podľa veku  boli rozdelení 
do piatich kategórií. Umelecké vý-
kony spravodlivo posudzovali jed-
notlivé poroty, nad ktorými bdelo 
pozorné oko a  ucho majstra slova, 
herca a čestného občana Malaciek 
Alfréda Swana. 
 Ak by sa udeľovali medaily, 
zástupcovia cirkevnej malackej 
školy by získali po štyri z každé-
ho lesku. Umiestnili sa totiž štyri-
krát na prvom, druhom i  treťom 
mieste. 
 Víťazi nás budú reprezentovať 
v  celoslovenskom kole, ktoré bude 
7. apríla v Spojenej škole Svätej Ro-
diny v  Bratislave. Držíme im palce 
a želáme úspech. 

Malackí víťazi krajského kola
2. kategória (3. – 4. ročník ZŠ), próza: 
Marek Sivák (Bruno Ferrero: Obláčik 
a duna)

3. kategória (5. – 6. ročník ZŠ), próza: 
Simona Cabanová (Peter Karpinský: 
Adela, neopováž sa)

4. kategória (7. – 9. ročník ZŠ), próza: 
Samuel Vrlák (Bruno Ferrero: Tobiáš-
kova modlitba)

5. kategória (stredné školy), próza: 
Mária Hušková (Lilise Riversová: Vo-
lajte ma Mária Magdaléna)

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský
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Juraj Říha: Súčasná formácia 
poslancov by sa mohla 
zopakovať

Na čele Malaciek stojí už viac ako tri roky Juraj Říha. Prinášame rozho-
vor, v ktorom sme sa okrem iného zaujímali, či sa bude opätovne uchá-
dzať o podporu vo voľbách, aké výzvy vníma do ďalšieho obdobia, ako 
funguje spolupráca naprieč politickým spektrom v  mestskom zastu-
piteľstve. Ako sa primátor vyrovnáva s  kritikou? Koľko sa investuje 
do obnovy mestského majetku? Aké veľké projekty sa pripravujú na 
tento rok? Rozhovor vznikol v spolupráci s redakciou LPM.sk.

Pán primátor, v tomto roku sa 
končí váš štvorročný mandát. Na 
úvod nám dovoľte otázku: s aký-
mi pocitmi ste vstúpili do posled-
ného roka aktuálneho funkčného 
obdobia?
S rovnakými pocitmi ako tri roky pred-
tým a o kus skúsenejším prístupom 
k riešeniu problémov. Možno to vy-
znie ako klišé, ale nemám ani čas sa 
aktuálne vnútorne zaoberať voľbami. 
Chápem, že onedlho sa objavia kan-
didáti, ktorí sa opäť po rokoch začnú 
zaujímať o dianie v meste a aj o mesto 
samotné. Je to prirodzený predvoleb-
ný folklór. V tejto chvíli však venujem 
svoju energiu dokončeniu prípravy 
najväčších projektov tohto roka. Pre 
niekoho budú témou voľby, pre mňa 
je dôležité úspešné zrealizovanie zača-
tého projektu modernizácie verejného 
osvetlenia, spustenie rekonštrukcie 
poslednej nezrekonštruovanej škôlky 
na Kollárovej ulici či nadstavby Mest-
ského centra sociálnych služieb na 
Ulici 1. mája. Iba tieto tri projekty sú za 
vyše 2 milióny 300 tisíc eur.

Ale otázku, či budete opäť kandi-
dovať na primátora, asi už dostá-
vate z viacerých strán...
Áno. Myslím, že prvý raz som ju dostal 
na jednom športovom podujatí v súvis-
losti s tým, či stihneme dokončiť dostav-
bu futbalového štadióna. Pravidelne 
sa ma na to pýtajú aj seniori na stret-
nutiach, keďže sa trochu obávajú, či by 
po mne zostala zachovaná vysoká pod-
pora z tohto obdobia. Moja odpoveď je 
vždy rovnaká – dnes tu som, zajtra tu 

byť nemusím. Ale ak zdravie dá, rád 
by som sa uchádzal o dôveru Mala-
čanov. Naštartovali sme s poslancami 
veľké projekty, ktoré by mali dobehnúť 
v budúcom volebnom období - či je to 
výstavba podzemnej garáže v centre 
mesta, nosná mestská cyklotrasa, zá-
chytné parkovisko alebo nová športová 
hala. Chcel by som byť pri tom. Môžem 
sa však len pokorne prihlásiť o mandát, 
rozhodnú o ňom samotní obyvatelia.

Ktorý mestský projekt by ste dali 
na prvú priečku vašej osobnej 
preferencie?
Nedá sa to takto povedať. Svoju po-
zornosť venujem každému jednému. 
Ale z hľadiska významnosti pre mes-
to zaraďujem medzi svoje top ciele 
obchvat mesta. Iniciovali sme nový 
koncept riešenia tranzitu s priamym 
odklonom dopravy pred Malacka-
mi na diaľnicu. Na začiatku sa nám 
niektorí smiali a označovali nás za 
„snílkov“. Dnes, keď vidia reálne kroky 
vpred, sa k nám tí istí ľudia pridáva-
jú. Musíme si však uvedomiť, že nikto 
nedokáže postaviť obchvat za jedno 
volebné obdobie. Dá sa len pripraviť 
a v tomto smere sme s viceprimáto-
rom Milanom Ondrovičom naplnili 
úlohu do bodky.

Po trojročnej skúsenosti z  primá-
torovania: musí byť primátor skôr 
praktik alebo vizionár?
Ani jedno sa vzájomne nevylučuje, ale 
podľa mňa dopĺňa. Trnavský primátor 
často označuje primátora slovami ko-
munálny manažér, s čím môžem súhlasiť. 

N a -
š o u 
ú l o h o u 
je predo-
všetkým riadiť 
veľký komplex, 
akým mesto je. Mnoho 
obyvateľov si to často ani ne-
uvedomuje, ale mojou základnou po-
vinnosťou je udržať mesto so svojimi or-
ganizáciami pokope. Denne riešim veľa 
operatívnych činností, ktoré súvisia 
so správou mesta. To máte ako doma. 
Z času na čas vám v dome tiež začne 
zatekať, musíte si pokosiť a podobne. 
My robíme to isté, len v  oveľa väčšom 
meradle. Nesiem zodpovednosť nielen 
za 15-miliónový rozpočet a majetok 
mesta, ale aj za to, aby mohli deti kaž-
dé ráno nastúpiť do školy, aby sa nám 
v uliciach nehromadil komunálny od-
pad, aby sa v uliciach svietilo... tých vecí 
je neúrekom. K tomu si pripočítajme, že 
musíme zabezpečiť základnú správu 
vecí, ako je matrika či stavebný roz-
voj. Len za minulý rok sme vybavili na 
mestskom úrade vyše 45 tisíc podaní. 
Sú to však veci, ktoré obyvatelia bežne 

nevnímajú. Najviac sú preto viditeľné 
rekonštrukcie.

Čiže praktik alebo vizionár?
I ja mám svoje vízie. Veď kto iný ako 
primátor by mal mať víziu rozvoja 
mesta? Musím však pevne stáť noha-
mi na zemi. Aj v tomto som naplnil 
svoju úlohu. Malacky sa môžu hrdo 
pýšiť, že si na rozdiel od iných miest 
v okolí udržali punc stability ako oázy 
pokoja. Snažil som sa, aby bola spolu-
práca s poslancami na vysokej úrovni 
a  aby bolo mesto finančne stabilné. 
Navyše si myslím, že mi nikto nemôže 
vyčítať nejaké rodinkárstvo či podoz-
renia z nekalého konania.

Je niečo, čo vás vo funkcii prekvapilo?
Osemročné pôsobenie ako poslanca 
ma už čo-to naučilo. Často sa však 
stretávam s ľudskou nevďačnosťou. 
Dnes totiž nie je vôbec nič samozrejmé. 
Už len získanie externých peňazí do 
mesta vyžaduje veľa môjho osobného 
úsilia. Nehovoriac o obyčajnej prípra-
ve rekonštrukcií. Obyvatelia totiž vidia 
až výsledok, ale koľko mravčej práce 
sa musí urobiť predtým, to nevidno. 

Koľkokrát 
som si pri 

prekážkach 
počas rekon-

štrukcií položil 
otázku, či mi to za to 

stálo. Ale naučil som sa 
hľadieť dva kroky dopredu 

a nenariekať, keď niečo nefungu-
je. Obzvlášť, keď som tou osobou, od 

ktorej moji kolegovia a vôbec obyvatelia 
očakávajú pevné vedenie a motiváciu.

Ale aj ako primátor máte nárok na 
zlé dni, nie?
A tých je! Vedelo by o tom rozprávať 
moje najbližšie okolie (smiech). Mô-
žem mať na to síce nárok, ale obyvateľ 
nikdy nesmie pocítiť nedobrú nála-
du. Voľný čas síce už takmer nemám 
žiadny, pretože od pondelka do piat-
ka mám pracovné stretnutia a  počas 
víkendov reprezentujem mesto na 
rôznych podujatiach doma aj za hra-
nicami nášho regiónu. Predstavte si 
situáciu, že bežný Malačan ľahne do 
postele a môže vypnúť. Primátor ľah-
ne do postele ako predseda krízového 
štábu s pohotovostným telefónom. 
Nie je chvíľa, keď by som neprestal 
myslieť na všemožné bezpečnostné 
riziká. Z toho môže prirodzene prame-
niť istá únava. Ale práca s ľuďmi ma 
veľmi napĺňa.

A kde teda čerpá energiu primátor? 
Z výsledkov práce. A v tomto je fun-
kcia večnou studnicou. Každá jed-
na zmena, ktorú si niekto všimne 
a poďakuje mi, ma veľmi napĺňa 

S prvákmi malackých základných škôl. V tandeme s viceprimátorom Milanom Ondrovičom.
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energiou. Je mi samozrejme jasné, 
že človek nemôže vyhovieť všet-
kým. Už len v stavebných veciach 
máte dve susedské strany, ktoré sa 
často sporia. Ak ako primátor roz-
hodnem v prospech jednej strany, tá 
druhá ma bude nadobro nenávidieť 
a nevoliť. Mám na mysli aj kontakty 
s podnikateľmi či občianskymi zdru-
ženiami. Logicky sa mnohí pokúšajú 
ovplyvniť moje rozhodnutie, ale ak 
poviem na niečo nie, môže sa niekto 
cítiť dotknutý. Ľudia si totiž strážia 
len svoje osobné záujmy. Ja však 
musím hájiť záujmy celého mesta 
a  nemôžem sa nechať príliš vtiah-
nuť do osobnej roviny, s čím môže 
mať druhá strana problém. Z toho 
potom pramenia rôzne šumy alebo 
dezinformácie.

Je samozrejmé, že sa nedá vyho-
vieť vždy a všetkým. Ako sa vyrov-
návate s kritikou? 

Naučil som sa držať si nadhľad nad 
vecou. V tejto funkcii je totiž nesmierne 
dôležitý. A hoci sa snažím naše záme-
ry a dôvody dostatočne komunikovať, 
objaví sa z času na čas aj nepochope-
nie. Prirodzene to vychádza z toho, že 
ľudia nedisponujú takým obsahom in-
formácií, k akým sa dostanem ja. Dob-
re mienená kritika je určite podnetná, 
ale pozorujem aj to, že sa vo všeobec-
nosti na Slovensku vytráca akýsi zá-
kladný rešpekt k voleným funkciám.

Vráťme sa opäť k mestu. Aká infra-
štruktúra je najviac zanedbaná?
Každý pociťuje niečo iné, ale veľmi 
záleží na tom, ktorú oblasť by sme si 
zvolili. Odlišná situácia je v školstve, 
iná v sociálnych službách či kultúre. 
Ak hovoríme o strategickej infraštruk-
túre mesta, najviac peňazí budeme 
musieť smerovať do verejného osvet-
lenia, rekonštrukcie ulíc a odpadovej 
politiky. V týchto oblastiach sme aj za-

čali výrazné zmeny. Aktuálne naprík-
lad realizujeme veľký projekt výmeny 
svietidiel verejného osvetlenia za novú 
LED technológiu a meníme stožiare 
v havarijnom stave. V budúcich rokoch 
však musíme odstraňovať aj vzdušné 
vedenia a meniť elektrické betónové 
stožiare za nové so zemným vedením. 
Len tak definitívne predídeme výpad-
kom osvetlenia, ktoré je vo veľmi zlom 
stave. Hovorím tu však o potrebe vyše 
3 miliónov eur. Veľký modernizačný 
dlh máme aj v cestách a chodníkoch. 
Tu len náš odhad hovorí o potrebe 
17 miliónov eur, na čo jednoducho ne-
máme. Ak by sme počas roka nerobili nič 
iné, tak ďalších 14 rokov len asfaltujeme. 
Čo asi nie je prípustné, keďže musíme 
rovnomerne rozvíjať tiež školskú, špor-
tovú, kultúrnu alebo sociálnu oblasť.

Koľko peňazí ročne sa investuje do 
obnovy mestského majetku?
V porovnaní s inými mestami sa Ma-
lacky môžu pochváliť opakovanými 
veľkými investíciami v rozsahu 1,5 
až 2 milióny eur. Upratali sme si totiž 
v rozpočte. Na úkor bežných výdavkov 
mesta oveľa viac investujeme do kapi-
tálových rekonštrukcií. Výsledkom je 
napríklad systematická obnova škôlok 
a škôl. Len v škôlkach preinvestujeme 
so súhlasom poslancov vyše dva mili-
óny eur a na konci volebného obdobia 
odovzdáme zrekonštruované všetky 
škôlky, ku ktorým sa už v  nasledujú-
cich rokoch nemusíme vracať. Takto 
systematicky sa snažíme pristupo-
vať aj k úplným rekonštrukciám ciest 
a vnútroblokov. Požiadaviek od oby-
vateľov je veľa, ale mešec je len jeden.

Spomenuli ste poslancov. Ako sa vám 
darí s nimi držať jednotnú líniu, hoci 
sú z rôznych politických táborov? 
Nebudem preháňať, ak poviem, že 
Malacky sú v tomto trochu unikátom 
na Záhorí. Bol to aj môj osobný závä-
zok pri prevzatí mandátu, že budeme 

s poslancami napriek rôznej politickej 
orientácii ťahať za jeden povraz.  Mys-
lím, že v  komunálnej politike takéto 
delenie ani nemá zmysel a  v  niekto-
rých ohľadoch som dospel aj ja. Určite 
bude snaha zo strany mojich proti-
kandidátov túto jednotu naštrbiť, a to 
aj  za cenu očierňovania mojej osoby. 
Na to som pripravený, keďže už teraz 
sa zhromažďuje časť podnikateľov, 
ktorým sme zastavili neregulovanú 
výstavbu alebo prevod akcií v BVS.

Verejne ani nepočuť o nejakých 
nezhodách s poslancami. Máte na 
veci spoločný názor?
Je logické, že v  niektorých témach sa 
aj medzi nami objavuje rôznorodosť 
názorov či pohľadov. V konečnom 
výsledku však ideme jednotne. Bez 
opory poslancov by sme neboli o taký 
kus vpred. Preto aj s plnou vážnosťou 
hovorím, že súčasná formácia poslan-
cov zastupiteľstva by sa mohla zopa-
kovať. Spoločne sme začali rozvíjať 
projekt námestia, zimného štadióna 
či kultúrneho domu a bolo by úžasné, 
ak by sme ich verejnosti aj spoločne 
odovzdali.

5SAMOSPRÁVA 

Rozhovor pripravila redakcia Malackého hlasu v spolupráci s LPM.sk

V mestskom centre sociálnych služieb.

S olympijským víťazom Matejom Tóthom.

Počas rekonštrukcie strechy kaštieľa. V letnom skautskom tábore.
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Mierové námastie 1166, 901 01 Malacky (oproti okresnému súdu)

www.pohrebnictvoivos.sk 0949 555 292
NON-STOP

Obce v ktorých poskytujeme naše služby:
Malacky • Borinka • Gajary • Jablonové • Jakubov • Kostolište • Kuchyňa • Láb • Lozorno • Malé Leváre •  Marianka 

Pernek • Plavecké Podhradie • Plavecký Mikuláš • Plavecký Štvrtok • Rohožník • Sološnica  • Studienka 
Stupava • Suchohrad • Veľké Leváre • Vysoká pri Morave  • Záhorská Ves • Závod • Zohor • Borský Mikuláš

Borský Svätý Jur • Kúty • Lakšárska Nová Ves • Moravský Svätý Ján • Sekule • Šaštín - Stráže

Volkswagen Slovakia

plat od 1 050 € mesačne

ubytovanie

obedy 
od 1 €

zmluvná 
doprava

dovolenka 
navyše

13. a 14. 
plat

nástupný bonus
500 €

Na dobrej ceste k lepšej práci.
www.praca-vw.sk

Klub filatelistov ZSF  52 – 32, 
Mestské centrum kultúry, 
Centrum voľného času,

Základná škola Dr. Dérera Malacky
pozývajú na 

ZBERATEĽSKÉ
BURZY

(stretnutia zberateľov všetkých zberateľských odbo-
rov):

známky, mince, bankovky, pohľadnice, 
telefónne karty, kalendáriky, pivné suveníry, 

starožitnosti, figúrky z kindervajíčok, 
hokejové kartičky, odznaky a pod.

Miesto:
 školská jedáleň ZŠ Dr. J. Dérera 

(Ul. gen. M . R. Štefánika 7, Malacky)
Termíny: 

• sobota 14. apríla
• sobota 29. septembra
• sobota 1. decembra

• vždy od 8.00 do 12.00 h

Parkovanie na školskom dvore.

Vstupné 0,50 €. 
Mládež do 15 rokov zdarma.

Klub filatelistov ZSF  52 – 32, 
Mestské centrum kultúry, 
Centrum voľného času,

Základná škola Dr. Dérera Malacky
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(stretnutia zberateľov všetkých zberateľských odbo-
rov):

známky, mince, bankovky, pohľadnice, 
telefónne karty, kalendáriky, pivné suveníry, 

starožitnosti, figúrky z kindervajíčok, 
hokejové kartičky, odznaky a pod.

Miesto:
 školská jedáleň ZŠ Dr. J. Dérera 

(Ul. gen. M . R. Štefánika 7, Malacky)
Termíny: 

• sobota 14. apríla
• sobota 29. septembra
• sobota 1. decembra

• vždy od 8.00 do 12.00 h

Parkovanie na školskom dvore.

Vstupné 0,50 €. 
Mládež do 15 rokov zdarma.

Ďalšie číslo Malackého hlasu 
vychádza v stredu 28. marca.

Vaše pripomienky a postrehy radi 
privítame na mailovej adrese 
malackyhlas@malacky.sk.
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S tichou spomienkou 
k Tvojmu hrobu chodíme, 
pri plamienkoch sviečok 

sa za Teba modlíme.

11. marca uplynulo 9 rokov od 
úmrtia našej milovanej manželky, 

mamičky a starej mamy Márie 
Vinceovej.

Spomínajte s nami.

Už Ti nemôžeme ruku podať 
ani blahoželať, 

už len pri hrobe s kyticou ruží stáť, 
pri plamienku sviečky 

s láskou, úctou, bôľom v srdci spomínať.

15. marca si pripomíname 
7. výročie úmrtia môjho manžela

 Milana Trnčíka.
S láskou a bôľom v srdci spomína 

manželka a ostatná rodina.

Osud je veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal, 
zostanú iba spomienky a v srdci žiaľ. 
Nepočuť už Tvoje slová ani žiaden hlas,

ale v našich srdciach 
zostávaš vždy pri nás.

12. marca sme si so žiaľom v srdci 
pripomenuli 10. výročie úmrtia náš-
ho drahého manžela, otca a dedka 

Maximiliána Muchu.

S láskou spomínajú manželka He-
lena, syn Roman, vnučky Romanka 

a Danielka a Vierka s rodinou.

Odišiel tíško, ako odchádza deň, 
a v našich srdciach 

zostáva spomienka len.
27. marca si pripomíname 

1. výročie úmrtia Jaroslava Holeša. 
Kto ste ho poznali a mali radi, 
venujte mu tichú spomienku.

SPOMIENKY

  Vítame medzi nami:
Dominika Janissová * 13. 2.
Michal Mračna *  3. 2.
Ondrej Živner * 23. 2.

  Opustili nás:
Milan Kovačič, Plavecký Peter, *1950
Eduard Marek, Malacky, *1936
Zuzana Lončeková, Malacky, *1933

Ivan Orth, Borský Svätý Jur, *1964
Štefan Orechovský, Lozorno, *1949
Branko Bernát, Rohožník, *1946
Štefania Malíková, Malacky, *1933
Ladislav Adamovič, Malacky, *1932
Emilia Kratochvilová, Malacky, *1935
Alojz Mackovič, Jakubov, *1939
Vladimír Vaniš, Malacky, *1934
Vojtech Dobrovodský, Piešťany, *1975
Eva Šimkovičová, Malacky, *1944
Ján Klíma, Plavecký Štvrtok, *1939

MALACKÁ MATRIKA od 26. 2. do 12. 3. 2018

Marcoví 
jubilanti

80 rokov
 Viera Kopčová 
 Rudolf Kubíček
 Michal Marko 
 Otília Šípová 
 Karol Vrlák

85 rokov
 Mária Bačková 
 Zdeněk Filip 
 Milan Gašpar 
 Mária Hozová 
 Miroslav Jurkovič 
 Augustín Vacík 
 Karol Vyleta

91 rokov
 Mária Jurdáková

98 rokov
 Mária Makytová

Srdečne blahoželáme!

Seniori sa učili, ako sa nestať 
obeťou podvodníkov 

Stará pani otvorila dvere, pri ktorých stáli muž a žena. Predstavili sa jej ako zamestnanci energetickej spoloč-
nosti s tým, že má preplatok 300 eur. No vraj majú len celú päťstovku, a tak ju prosia, či by im mohla vydať, 
následne že jej preplatok prinesú z auta. Kto by sa nepotešil peniažkom navyše? A tak starenka veľkodušne 
odovzdala dobrodincom dve stovky, tí podišli k autu a... nikdy viac ich nevidela. 

Uvedený prípad z nedávnej minulos-
ti nebol jediným, ktorý dal podnet 
k zorganizovaniu dvoch stretnutí pre 
seniorov na tému AKO SA NESTAŤ 
OBEŤOU PODVODNÍKOV A  ZLO-
DEJOV.  Uskutočnili sa v Mestskom 
centre sociálnych služieb Malacky 
v  spolupráci s  Mestskou políciou 
Malacky, Okresným súdom Malacky 
a  občianskym združením Zlatý vek. 
Ich cieľom bolo zvýšiť pocit bezpe-
čia a  sebadôveru u  seniorov a  tiež 
pomôcť im osvojiť si asertívne sprá-
vanie. Šancu dozvedieť sa, ako sa 
správne zachovať v  rizikových situ-
áciách, využili desiatky dôchodcov. 
„Niektorí sú poriadni, iní nie. Preto 
trestná činnosť sa bude páchať vždy, 
sprevádza ľudstvo od nepamäti.“ Tým-
to nie príliš optimistickým konšta-

tovaním začal svoj výklad predseda 
Okresného súdu v  Malackách Ľu-
bomír Hudák. Následne na konkrét-
nych prípadoch vysvetľoval, čo všet-
ko sa môže stať, ak seniori nebudú 
dostatočne opatrní a podcenia fakt, 
že páchatelia sú vynachádzavejší, 
než boli v časoch ich mladosti. 
Najväčší podiel na trestnej činnosti 
páchanej na senioroch majú pod-
vodníci, ktorí tvrdia, že sú zamest-
nancami plynární, elektrární, sociál-
nej poisťovne a podobne. Treba mať 
na pamäti, že spomínané spoločnos-
ti takto nepostupujú, a čo je dôležité 
– svojim zákazníkom vždy posielajú 
písomné rozhodnutia. „Preto takých-
to ľudí do domu nikdy nepúšťajte!“ 
zdôraznil predseda súdu. Po pod-
vodníkoch nasledujú podomoví 

predajcovia, ktorí síce starším ľuďom 
riadne vystavia zmluvy, ale úrok splá-
cania konkrétneho tovaru môže byť 
taký vysoký, že kupujúci má často 
problémy s exekúciou.   Zvláštnu ka-
tegóriu páchateľov tvoria takzvaní ti-
pári – zazvonia, spýtajú sa na fiktívnu 
pani či pána a medzitým tipujú - zis-
ťujú situáciu: aký veľký je byt či dom, 
čo cenné majiteľ vlastní, či býva sám 
a podobne. Tipári neraz seniorov sle-
dujú aj pri nákupoch v  obchodoch 
a podľa toho, čo nakupujú, odhadnú 
ich solventnosť a celkovú situáciu.   
Hovorilo sa aj o násilných trestných 
činoch, akými sú lúpeže a prepadnu-
tia. „Zamykajte sa,“ zdôrazňoval seni-
orom Ľ. Hudák, „a do terénu, obzvlášť 
do menej frekventovaných častí mesta 
či obce, nikdy nechoďte sami.“  

Účastníci besedy dostali priestor aj 
na svoje otázky. Zaujímalo ich nap-
ríklad, prečo sa u  nás toleruje tak 
veľa nebankových subjektov, alebo 
ako postupovať, keď majú dočinenia 
s developermi, ktorí chcú skúpiť ich 
pozemky.    
Mestské centrum sociálnych služieb 
v Malackách sa v roku 2018 zameria-
va na prevenciu kriminality páchanej 
na starších ľuďoch. Besedy na tému 
Ako sa nestať obeťou podvodníkov 
a  zlodejov reálne pomohli nájsť od-
povede na otázky starších ľudí ohľa-
dom ich bezpečnosti.

Text a foto: I. Sochorová

Výročná členská schôdza Zlatého veku
OZ Zlatý vek oznamuje svojim členom a sympatizantom, 

že výročná členská schôdza sa bude konať 

v pondelok 19. marca o  14. h
 v priestoroch veľkej zasadačky bývalého mestského úradu 

(Radlinského 1, 1. poschodie).
Srdečne vás všetkých pozývame a tešíme sa na vás.

Výbor OZ Zlatý vek

Vyslúžilí 
vojaci 
hodnotili rok 2017 
 Odbočka Zväzu vyslúžilých voja-
kov (ZVV) gen. Štefánika bilancovala 
začiatkom marca na výročnej člen-
skej schôdzi rok 2017. Jej zástupcovia 
tesne predtým položili kyticu kvetov 
k pamätníku M. R. Štefánika v centre 
Malaciek. Počas schôdze si prítomní 
okrem zhodnotenia aktivít a  hospo-
dárenia uctili minútou ticha pamiatku 
zosnulých členov. Keďže od založenia 
ZVV v Malackách uplynulo 85 rokov, 
pri príležitosti tohto výročia udelil vý-
bor zväzu pamätné medaily. 
 Združenie začalo písať svoju 
históriu v  máji 1932 a  rovnako ako 
vtedy, aj teraz stále vyznáva hodnoty 
vlastenectva, priateľstva, demokra-
cie a humanizmu. Vo zväze radi pri-
vítajú nových členov. 

Text: F. Šimoník, 
foto: ZVV Malacky 
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Stolný tenista Adam Brat 
sa stal majstrom republiky!

 
Skvelá správa prišla z majstrovstiev Slovenska do 21 rokov v stolnom tenise. Náš hráč Adam Brat sa stal 
majstrom Slovenskej republiky. Vo finále porazil Tibora Špánika (Baník Haviřov) 3:0. Na delenom 3.- 4. 
mieste skončil ďalší hráč Malaciek Samuel Kalužný spolu so Štefanom Pekom z SK Vydrany. 
 

 V kategórii dospelých medzi 
32 najlepších do hlavnej súťaže prešli 
len skúsenejšie hráčky Petra Vidovi-
čová a Pavlína Rajtoková, avšak ani 
jedna z  nich sa neprebojovala do 
ďalšieho kola. Najmladšia účastníčka 
majstrovstiev Sára Bilkovičová skúse-
nosti iba zbiera, napriek tomu sympa-
tickým výkonom potrápila aj staršie 
dievčatá a ženy. Vo štvorhre v súboji 
o postup medzi osem najlepších pá-
rov prehrali naše hráčky tesne 2:3.
 Mužom sa darilo lepšie. A. Brat 
potrápil finalistu majstrovstiev P. Šere-
du (TTC Schwalbe Bergnuestadt) 2:4 
a S. Kalužný v boji o najlepšiu osmičku 
prehral až v koncovke siedmeho setu 
s J. Zelinkom (Lokomotíva Košice) 3:4. 
Chlapci si napravili chuť vo štvorh-
rách. A. Brat s T. Špánikom obsadili 
3. miesto a S. Kalužný so S. Novotom 
pekné 2. miesto. V zmiešanej štvorhre 
Malacky reprezentoval iba A. Brat. Vo 
dvojici s T. Kukuľkovou vybojovali vý-
borné 3. miesto, keď prehrali iba s ví-
ťazným párom Pištej - Balážová. 
 Blahoželáme Adamovi k  titulu 
a ostatným k  dobrým výsledkom. 
Všetkým želáme úspešne dokonče-
nie sezóny.

Text a foto: P. Rajtoková 

S Marekom Havlíkom 
o príprave na letnú sezónu
 Mladí atléti AC Malacky sa cez 
zimu pripravovali na novú sezónu 
najmä súťažením v  hale, nechýbalo 
však ani behanie vonku v  akomkoľ-
vek počasí. Zimné tréningy nám de-
tailne opísal Marek Havlík, ktorý sa 
chce kondične doladiť na 400-met-
rovú trať: „Zimná príprava bola na-
ozaj veľmi krutá, behali sme vonku za 
každého počasia. Okrem toho sme aj 
súťažili v  hale. Behali sme veľké obje-
my a  pravidelne posilňujeme.“ Pred 
majstrovstvami Európy v  Maďarsku 
sa však Marek cíti veľmi dobre. „Teraz 
sa špecializujem najmä na 400 metrov. 
S trénerom sme chceli dosiahnuť čas hl-
boko pod 51 sekúnd, čo sa nám podari-
lo. Nakoniec som zabehol čas 50,11 se-
kundy, z čoho sme veľmi spokojní. Limit 
na postup na európsky šampionát je 
49,75 sekundy, čiže už sme veľmi blízko. 
Ladiť formu pred šampionátom by sme 
chceli ísť na dva týždne do Chorvátska.“ 

 Pred novou sezónou pokračuje 
príprava naplno zatiaľ len u M. Havlí-
ka, keďže Boris Pribil momentálne ne-
trénuje kvôli študijným povinnostiam. 

Text: M. Binčík, foto: archív

Vyhodnotili Záhorácky 
detský bežecký pohár 2017 
 Borský Svätý Jur hostil začiat-
kom marca vyhodnotenie najús-
pešnejších pretekárov Záhoráckeho 
detského bežeckého pohára (ZDBP) 
za rok 2017. Na podujatí ocenili aj 
členov Atletického klubu AC Ma-
lacky, ktorí v  súťaži štartovali pod 
hlavičkou AC a  Detskej organizácie 
Záhorácky Fénix. V rámci slávnostné-
ho vyhlasovania sa objavili 16-krát 
na stupňoch víťazov za päť prvých, 
štyri druhé a sedem tretích miest. 
 Vo svojich kategóriách zvíťazili 
Jakub Kopiar (juniori), Timea Mo-
rávková (staršie žiačky), Kristína Sa-
bová (mladšie žiačky), Teodor Volek 

(prípravka chlapci) a  Laura Holická 
(prípravka dievčatá).
 Konečné druhé miesto si vy-
bojovali Boris Pribil (juniori), Ivan 
Sedlák (mladší žiaci), Eric Houndjo 
(najmladší žiaci) a  Richard Mráz 
(predškoláci chlapci).
 Trofeje za 3. priečku v  súťaži si 
prevzali Marek Ondrovič (dorasten-
ci), Mária Šimeková (dorastenky), 
Patrik Slezák (starší žiaci), Peter 
Kottlík (najmladší žiaci), Juraj Hla-
váč (prípravka chlapci), Andrea Mrá-
zová (mladšia prípravka dievčatá) 
a Klára Šípová (predškoláčky).
 Nastávajúci ročník ZDBP bude 

mať 14 kôl a do celkového poradia sa 
budú započítavať body z  desiatich 
pretekov. Súťaž odštartuje 31. marca 
v Hlbokom. Jednotlivé preteky budú 
postupne hostiť Šaštín (14. 4.), Jablo-
nica (28. 4.), Plavecký Štvrtok (19. 5.), 
Brezová pod Bradlom (30. 6.), Borský 
Svätý Jur (14. 7.), Plavecký Mikuláš 
(28. 7.), Radošovce (18. 8.), Smrdáky 
(25. 8.), Prietrž (29. 8.), Holíč (8. 9.), 
Gbely (14. 9.), Malacky (22. 9.) a Seni-
ca (31. 12.). 

Text: P. Filip, foto: M. Voleková

Skupina o záchranu 
v hádzanárskej extralige
* 1. kolo
HC Štart Nové Zámky – TJ Strojár 
Malacky 40:25 (20:11) 
Zostava Malaciek: Dušan Roško 
(Marek Kuklovský) – Jakub Krajčír (1), 
Tomáš Baláž, Martin Hlaváč, Robert 
Baláž (ČK), Dušan Baďura (7), Anur 
Burnazovič (8), Lukáš Konečný (1), Mi-
chal Ichman, Roman Valachovič (5), 
Mário Prevaj, Marijo Grab (1), David 
Rybjanský (1), Andrej Dobrocký (1)

* 2. kolo 
HO Slovan Modra – TJ Strojár Ma-

lacky 24:24 (13:13) 
Zostava Malaciek: Marek Kuklovský 
(Roman Piaček, Dušan Roško) – Jakub 
Krajčír, Tomáš Baláž (2), Pavol Bízek 
(2), Martin Hlaváč, Robert Baláž (2), 
Ján Fekete (4), Dušan Baďura (7), Anur 
Burnazovič (4), Roman Valachovič (1), 
Mário Prevaj (1), Marijo Grab (1), An-
drej Dobrocký 

* 3. kolo 
TJ Strojár Malacky – Tatran Prešov II. 
sobota 17. marec,  18.30 h (dátum 
a čas sa môžu zmeniť)

Prvý Teodor Volek, tretí Juraj Hlaváč.Na najvyššom stupienku Kristína Sabová.


